حتقيق العدالة لضحااي نـزاع غزة يف مهب الريح
بعددر رددم ع ىددنت ىجدديت توصلددنيه تو د ألممددجح ةولتددن بعا د تفر د ت للددر ولراددي ت رددني ر ن ددن تور دمت ت دمتيلجل
تجلمنىن ت سجل تو جسطلصل تعألكبح جمتي حمب عمبن جمتي ضر ت نسننل غري ن رد تننلتنادن تريطدري وجردننم
غدز جصدمب ة دمتيلا تو د  2009-2008شدببح رصممد توع دم تور ولد ت دلممتع
تور يل ةاب توصدزتع توذي نشد
غلنب ت سنءو َّ
آرنل توضلناي قحرل توعرتو در مبلح تنآ رت تومح.
حذع ر
عأله ت نول تو بر

حمت ت ثصد ،رد ت ردمع

حصمدم حجدق حردما ت نسدن تولدنبمل ودرد ت للدر

ألرمحدم جلصد

تريربتء تو ان در ىلَّصتدن ردنعآذآرتع  2010و لد تريطدمت تود تادذ ن تجلننبدن ت دمتيلجي تو جسدطلين وجللرلد
تجلمتي تو ُزى هنن ُتعألكبح ىجيت حري دمتهتمن فل ت رى توذي مجح ةوله توللرلرن فعنوللتن
حصمدم حضدن ردن ةرت ادن تومددح ددر حدن ندن حدا
ألعلردر رصممد توع دم تور ولد حجدق حردما ت نسدن ند
ى طمح توعرتو تور ول خاممن ةرت دنوح جلص تريربتء اي ر تجلننب ،مل ُنم قحرلردن انفلد مل حل دذ خطدمت
ضددم عح وضددمن قحرلد توعرتود ت سددنءو ابوصسددب وجبدمتي تود تعألكبلتددن دمتألدده ددم رددم ألددمى رصممد توع ددم تور ولد ندده ن
رصنص رصه ألرللمتن ترينص وجللرلرن
ان ألرمحم بعا تفر ت للر ولراي ت رني بشأ توصدزتع غز بمائ تورنضي عحلشنع غمور لم در مديت عىطدنء
حكمرد ة دمتيلا توسددجطن ت عصلد دطددنع غددز رتجد ددل شددتم جدمتء قحرلرددن حسددص توصدمتاي ع ت ىجدديت رود ىددن
حجددق حرددما ت نسددن تجلمعل د توعنر د ودر د ت للددر توسددجطن ت دمتيلجل تو جس دطلصل ةىل ةج دمتء قحرلرددن رسددلرج
رت مردل أل ي اب عنحري تور ول
ت لصن ت ةىل ت عجمرن ت لمفم ورحتن حنولن ألعلرب رصمم توع م تور ول توسجطن ت دمتيجل ة تع حماد سدنآ فشدجلن
ةاتدنع تنولدزتت مبرنضدن ردمألك تجلدمتي مبمجد توردننم تودر يل
ت ح نء ابولزترتن عجمتء راا ألجد توللرلردن
جد ةىل نللبد ر ت ددن
حنود يالددر ددذت تفرددم رد دبددا جلصد تريدربتء فسندده ددللع ،ىجدديت حجددق حرددما ت نسددن
ح حدر حجدمل توعرتود تور ولد مبدن
اجلن توسجطل ،فمألح ىجيت ضلناي توصدزتع فمم ضمن ت سنءو ىدرب توم دنيا تيجلد
فلتن ةركننل ةشمتك تيكم تجلصنيل تور ول
رمل اال ر ة دمتيلا توسدجط تو جسدطلصل مل ألادرا ىجديت نمدنت ع ردن تف ن دي وجملكمد تجلصنيلد تور ولد فردر ددرت
زحم توعرل تو جسطلين نلنب ى توسجط تومطصل تو جسطلصل  22حصنحمذاننم توانين 2009ةىالان ةىل تيكم تجلصنيلد
تور ول د دبددا فلدده تومنح د تورضددنيل وجملكم د ىجدديت تجل دمتي تو د تعألُكبددح ىجدديت تفعتضددي تو جسددطلصل رصددذ  1حمولددمذ زددمز
2002

ر تيلما

حشما رو ت ىال مجلمل تجلمتي ت مثر

ألرمحم بعا ألراي ت رني

ىددمب ىددر رد تريدربتء تورلددن ح،
ىجله فس وجسجط تو جسطلصل ت

تورددننم توددر يل ىد جتد نمددم ألرددمل ةندده رددمل
ألررمي راا ذت ت ىال

مد فجسددط ،ار ود رددم لجد

ةرت ار ألرمحم جلص تريربتء توسجطن تيجل غري دن ع غري رسلعر وجللرل تجلدمتي ت رنضدن ىجلتدن حردن فدس
حير بشكا دضنيي عمسي رن ةرت اننح تيكم تجلصنيلد تور ولد أللملدمل
ت رىي توعنت وجملكم تجلصنيل تور ول ن
ابومنحد تورضددنيل ت ن ةرت اننددح أللملددمل يددذل تومنح د تورضددنيل فددس ت ددرىي توعددنت حصباددي حطج د رد غمف د رددن دبددا
تينام تيكم تجلصنيل تور ول ألسم .عجمتء قحرل بال يخري ةرت دمع غمف ردن دبدا تينامد ت درىي توعدنت
وجملكم تجلصنيل تور ول غري دن ع ىجيت توعما بشأ ةىال توسجط تو جسطلصل فس عركن حجق تفر تور يل ةحنو
تورضل ةىل ت رىي توعنت تيكم تجلصنيل تور ول
ىال ىجيت رو باض توصمم ى توصلنيه تو أللمما ةولتن جلص تريدربتء ىد مد قحرلردن تيكمد تجلصنيلد تور ولد
فددس رصممد توع ددم تور ولد ألشددري ةىل ندده مبمجد تورددننم توددر يل نددمز جلملددمل توددر ل ىنع د تومنحد تورضددنيل ىجدديت تجلدمتي
عمفد مبمجد تورددننم توددر يل تود تعألُكبددح ةاب توص دزتع ابوصللبد فددس تفشد نص توددذح أللددمفم ود ىجدديت ضددجمىت
ت َّ
تعألكنب جمتي حمب غري ن ر تننلتنان تريطري وجرننم تور يل حصبادي توردبض ىجدلت مدناملت حنود خدم
عتضي ل زلمل ابومنح تورضنيل توعن ل
خلفية
تو د د ر د د  27حس ددمربذاننم تف ل  2008ةىل  18حصنحمذا ددننم توا ددنين  2009دُل ددا ددم  1,400فجس ددطلين
ة متيجلن خالل ف توصدزتع تو ترح  22حمرن ان ر ب ،تورلجيت ثالث ة متيلجل ،رئن تو جسطلصل ،ر ت رنل،
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در ألضم ألرمحم بعا ألراي ت رني بمائ تورنضدي ت ملدز عحلشدنع غمور دلم رد جصدمب فمحرلدن تودذي مدرع
ددبملربذ حجمل  2009ألمثلرددن وممىد ر د تننلتناددن تجلسددلم تو د تعألكبلتددن توردمت ت دمتيلجل رد بلصتددن ت بمددن
ىجيت رمتف تفر ت للر ت ملجكن ت رنل توبصل تولللل ت متف توطبل ت دما  ،توطبلد ،اب ضدنف ةىل ت دمت يت تود
دُلددا ُجددمه فلتددن ىددر ابددري ر د ت ددرنل ،نللب د وجسددجمك تفعى د تن ددلتلنع لددن ت ددرنل ،ىددرت تولمللددز بدد ،تف ددرت
توعسكمح ب ،ت رنل ،دنل تولرمحم تحضدن ة ىمجلدن ةطدالا مدمتعحو ىشدمتيل رد غدز ىجديت جصدمب ة دمتيلا رد دبدا
15

حما سنآ غري ن ر تجلمنىن ت سجل تو جسطلصل ألعلرب جمتي حمب
طجد ددمتع حجدق حرددما ت نسدن عدد 9ذ 13بلدنعحو  25رددنعآذآرتع  2010حردرت تفردد ،توعدنت ودرد ت للدر ألرمحدمت
عألدده ترينرس د ىشددم ر د  13ددبلمربذ حجمل ةىل  11المبمذألش دمح تف ل  )2010حددمل تولرددرت
شددنرال ةىل توجددق
غسددطقذآب  2010طجد تفردد،
توددذي حمزألدده مجلددمل تفطدمت ت عصلد ألص لددذ ألممددلبن جلصد ألراددي ت رددني
توعددنت ودر د ت للددر ر د ت ددمإل توس ددنري رددما ت نسددن نرددا توملي د تو د أللجرن ددن ت مضددل توعجلددن رددما ت نس ددن
ت لعجر د بصرددا توللرلرددن تيجل د ر د توبعالدد ،ت دمتيلجل تو جسددطلصل تفر د ت للددر ةىل جلص د تري دربتء تولنبع د وجددق

حرما ت نسن ة ألرمحم ت لنبع توانين ودر ،توعنت ودر ت للر فلمن حلعج بلرمحم بعا ألراي ت رني بشأ توصدزتع
غز مل حشلما ىجيت رمت ر ة تع سنآ امن مل حررت ألرللمن حرلرلن وك نح توللرلرن ت متيلجل تو جسطلصل

